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 Autor se zabývá tématem, které se výborně hodí do odborné orientace katedry, a 
zpracoval je v rozsahu odpovídajícím očekávanému standardu. Práce má přijatelnou 
grafickou úpravu a je napsána zvládnutým a srozumitelným jazykem, v němž jsem při 
běžném, nekorektorském čtení neshledal žádné podstatné gramatické nesrovnalosti. 
 Členitý text je vhodně uspořádán a výklad nepostrádá logiku. Diplomant nejprve 
ve třech krátkých kapitolách věnuje pozornost definici pojmu firemní kultura, dále pak 
jejímu vzniku, vývoji a významu a posléze její struktuře. Ve čtvrté kapitole se zabývá 
typy firemní kultury, v páté vztahem kultury a výkonnosti, v šesté problematikou kultury 
a změny. V poslední, sedmé kapitole popisuje empirické šetření, které sám realizoval a 
sledoval v něm některé aspekty firemní kultury v jedné konkrétní firmě. 
 Souhrnně řečeno, prvních šest kapitol textu má převážně kompilační charakter, 
nicméně autorův přínos lze spatřovat v tom, že se mu podařilo vytvořit uspořádané a 
poměrně ucelené pojednání o fenoménu firemní kultury, navíc podložené adekvátní 
literaturou. Diplomant tím tedy prokázal jednak přehled o odpovídajících odborných 
pramenech, jednak že s nimi dokáže tvůrčím způsobem nakládat. Potud k práci nemám 
zásadní připomínky. 
 Sedmou kapitolu, v níž autor referuje o vlastním provedeném průzkumu, však 
považuji za lehce problematickou. Na jedné straně bezesporu zaslouží pochvalu, že si 
práci „zkomplikoval“ vstupem do terénu a provedl vlastní empirickou studii, to je vždy 
velice edukativní a tudíž vítané. Na druhé straně mám pocit, že této kapitole (podle níž 
se ostatně jmenuje celá bakalářská práce, přestože představuje jen její zhruba čtvrtinu) 
se již nedostalo natolik pečlivého zpracování, jaké by si zasloužila. Možná zde negativní 
roli sehrál čas, který autora tlačil, což se při špatném odhadu časové náročnosti terénní 
práce mnohdy stává. 
 Už jen text na stranách 34–37 je lehce matoucí svým budoucím časem, takže si 
čtenář v duchu říká, zda autor nějaké šetření v terénu prováděl, nebo se k němu teprve 
chystá. A mnohé je tu pak jen narychlo, neurčitě „nahozeno“, jak formulace problému či 
popis způsobu sběru dat, tak i bližší údaje o jejich aplikaci: jaká vstupní témata byla pro 
hloubkové rozhovory formulována, kolik jich nakonec proběhlo, co konkrétně bylo 
pozorováno a proč vlastně aj. Při analýze získaných informací, než dojde ke konečnému 
shrnutí, by mělo být zřejmé, jaká data byla získána rozhovory a jaká pozorováním a 
teprve potom je propojit. Určitému spěchu též nasvědčuje, že v shrnutí a závěrech náhle 
autorovi, který celý předchozí text poměrně pečlivě pracoval s literaturou, najednou 
chybí odkazy (s. 42). Sumárně řečeno, je to škoda. Autor vyčíslil svou terénní činnost na 
40 hodin, což představuje pracovní týden, a tato jistě ne právě snadná práce by si 
rozhodně zasloužila preciznější prezentaci. 
 A ještě několik připomínek, nejprve ke struktuře textu: jestliže má nějaká část 
textu pouze jednu jedinou podčást, neexistuje logický důvod k členění této části textu na 



podčásti, viz 3 a 3.1 – jinými slovy: neexistuje-li 3.2, není logický důvod pro to, aby se 
vyskytovalo 3.1, obdobně se týká kapitoly 6 a podkapitoly 6.1 (mimochodem chyba 
v BP a DP vcelku rozšířená!). Také bych na autorově místě zvážil, zda z prvních třech 
dosti krátkých kapitol, které celkem zabírají asi jen 9 stránek, neutvořit kapitolu jedinou, 
s třemi příslušnými podkapitolami. 
 A k práci s literaturou: u bibliografické citace platí, že letopočet vydání se v ní 
objevuje celkem dvakrát – na místě, jak jej autor správně uvádí, ale také hned za 
jménem autora/ů, což má dle dikce normy čtenáři usnadnit hledání pramene v Soupisu 
bibliografických citací na základě informace z odkazu v textu, v němž se uvádí autor, 
letopočet a popř. strana (viz příklady v Pokynech k vypracování bakalářské práce 
zavěšených na katederním webu a v Moodle UK!). Jako důkaz, že jsem bibliografické 
citace skutečně prohlížel – v poslední (u Winese a Hamiltona) autorovi vypadl název 
jejich textu. Navíc je zde uváděn October 2009, zatímco v odkazech na něj (s. 13) 
letopočet 2008. Jinak tituly shromážděné za textem v Soupisu bibliografických citací a 
taktéž odkazy průběžně v textu jsou uváděny v podobách odpovídajících požadavkům 
normy a Soupis z hlediska celkového počtu položek včetně cizojazyčných považuji za 
odpovídající. 
 Nakonec pár drobností: k hypotéze o časovém tlaku mě též přivádí skutečnost, 
že jinak velmi pěknou grafickou úpravu na některých místech (s. 7, 8, 37, 42–42) dosti 
narušuje nezarovnání do bloků, což autorovi při konečné korektuře nejspíš uniklo. Též 
pozor na psaní procent – značka % uvedená za číslicí bez mezery (50%) představuje 
přídavné jméno (o které na s. 41 patrně nejde). A taktéž na přivlastňování – téma jsem si 
zvolil z důvodů svého zájmu (nikoli mého, s. 5, 8 ř. sh.), byť by se to stylisticky dalo asi 
říci ještě jinak a lépe. 
 
 Závěrem konstatuji, že předchozí poznámky však nejsou natolik podstatné, aby 
mi bránily hodnotit předložený text v zásadě pozitivně. Odevzdanou práci považuji za 
splnění bakalářského úkolu a doporučuji k obhajobě. 
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